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Prefeitura Municipal de -l[armeleiro

o
Número do Protocolo:

Nome:

cNPJ(CPF):

Endereço:

Número da Caso:

Boirro:

7L766 Datø do Pedido:

INDUSTRIA DE :ERÎ,å.,,:\;AS ITUPORANGALTDA

4rzJ¿ot¿Jt- -,J Tipo de Pessoa: J

Cidode: Marmelerro

CEp: 85615-000

Eslatlo: 'Paranâ

ASSutttO: Entrega de Envelopes para participação na Concorrência
iPública no 00512022.

Prtzo de Entrega: I

Nome tlo Requerer¡"' AdemarDreYer
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GoNTRATO SOCTAL DE CONST|TU|çAO DE SOCTEDADE EMPRESARTA LIMITADA
UNIPESSOAL

INDUSTRIA DE FERRAMENTAS ITUPORANGA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Gontrato Social:

ADEHAR DREYER, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresario, nascido(a) em 30/05/1978, n'do CPF 025.227.559-43,
residente e domiciliado na cidade de Marmeleiro - PR, na RUA HONORIO FERLA, ne 490, IPIRANGA, CEP: 85615-
000;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei n" 10.40612002, mediante as condições e
cláusulas seguintes:

cLÁusuLA l- Do NoME EMPRESARTAL (art.997, il, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial:INDUSTRIA DE FERRAMENTAS ITUPORANGA UIDA, e usará a
expressão INDUSTRIA DE FERRAMENTAS ITUPORANGA como nome fantasia.

cLÁusuLA il - DA SEDE (art.997, il, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA HONORIO FERLA, na 490, APT 201;, IPIRANGA, Marmeleiro
- PR, CEP:85615000.

cLÁusuLA ilt- Do oBJETO SOCIAL (art.997, ll, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de
FABRICAçAO DE FERRAMENTAS.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Ne 2543-8100 - Fabricação de ferramentas

cLÁusuLA lv - Do tNícto DAs ATtvtDADES E PRAZO DE DURAçÃO (art. 53, lll, F, Decreto n" 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 2010712022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

cLÁusuLA v - Do CAP|TAL (ART.997, llle lV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100000 quotas, no valor nominalde R$ 1,00 (um real)
cada uma, formado por R$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente no Pais

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio Qtd Quotas Valor Em R$

ADEMAR DREYER 1 00000 100.000,00 100,00

1 00000 100.000,00 100,00TOTAL:

cLÁusuLA vt- DA ADMIN|STRAçÃo (ART.997, vt; 1.013, 1.015; 1.064, cc)
A administração da sociedade será exercida pelo sócioADEMAR DREYER que representará legalmente a sociedade
e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneraçáo de bens imóveis depende de
autorização da maioria.

cLÁusuLA vil - Do BALANçO PATRTMONTAL (arr. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua
administração, procedendo à elaboraçäo do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.
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CoNTRATO SOCTAL DE CONSTTTUTçAO DE SOC¡EDADE EMPRESARIA LIM¡TADA
UNIPESSOAL

INDUSTRIA DE FERRAMENTAS ITUPORANGA LTDA

clÁusula vil - DEcLAnaçÃo DE DESTMPEDTMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, S 1'CC e arr.37, llda
Lei n" 8.934 de 1994 )
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por

lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, conlra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - Do PRÓ LABoRE
O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as
disposições regulamentares pertinentes.

cLÁusuLA x - DrsrRrBurçÃo DE LUcRos
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI- DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SOCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros,
sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou

do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço
Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na
proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relaçäo
a seu sócio.

CLÁUSULA XII. DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio,
a quem fica assegurado, em igualdade de condiçöes e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII. DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela

integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV. DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Marmeleiro - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a
qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento parlicular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o
presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e

arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Marmeleiro - PR, 20 de iulho de 2022

o

o

ADEMAR DREYER
Sócio/Administrador

FERNANDO CARNEIRO
Advogado - PR-86929
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Departamento Nacional de Regisffo Empresarial e Integração
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ASSINATURA ELETNÔruICN

Certificamos que o ato da empresa INDUSTRIA DE FERRAMENTAS ITUPORANGA LTDA consta assinado
digitalmente por:

r DENTTFTCAçÃO DO(S) ASS r NANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

01 801 506930 FERNANDO CARNEIRO

02522755943 ADEMAR DREYER

o

o

CERTII'ICO O REGISTRO Ðr 2L/O7/2022 09:04 SoB N" 412108901?1.
PROTOCoLof 2249427LA DE 2L/O7 /2022.
cóoreo on venrrrceção: 122094{6613. cNplr DÀ SEDE: at?232612000173
NrRE: a¡1210890171. COM EFETTOS DO REGTSTRO E,út 2O/O7/2O22.
II{DUSTRTÀ DE ETRRA}IENTÀ.S ITT'PORÀNGÀ TTDÂ

{Hßen*n LEÀ¡¡DRO MÀRCOS RÀYSEL BISCAIÀ
secn¡rÁn¡o-epnl¡.

êmprosafacil.p¡. gov.br
A validade deste documento, se imFresso, fica sujeiEo à complovaçåo de sua au[enticidade nos respectivos port.ais,

info¡mando seus respectivos códigos de Ýeri,ficaçåo.
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REPUBLICA FEDERATVA DO BRASIL

cADASTRo NAcIoNAL DA PESSoA .¡unio¡ca

PORTE

DEMAIS

R HONORIO FERLA
NUMERO

490
PLEIVENTO

APT 201

IPIRANGA

ENDE E rco
ADEMTRCLtENTETT@cMAtL.COM (47) 9734-3369/ (0000) 0000-0000

DATA DA

21t07t2022

Nür\¡ERo DE tNScRtçÃo
47.232.612t0001-73
MATRIZ

coMpRovANTE DE lnscnrçÃo e oe slrueçÃo
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

21t07t2022

INDUSTRIA DE FERRAMENTAS ITUPORANGA LTDA
NO|\ilE IAL

INDUSTRIA OE FERR,AMENTAS ITUPORANGA
(NOME DE FANTASIA)DO

25.43-8-00 - Fabr¡cação de ferramentas
DA ATIVIDADEE PRI

DAS ATIVIDADESE

Não informada

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
DA NATUREZA

85.61 5-000 MARMELEIRO
UF

PR

ENTE (EFR)

ATIVA

l\ilOIlVO DE CADASTRAL

DATA DA PECIAL

o

o Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 201g.

Emitido no dia 2110712022 às 09:52:40 (data e hora de Brasítia). Página: l/1

(
I



BZr
Ulrr ESTADO PARANA

PREFEITURA MUNIC¡PAL DE MARMELEIRO . PR
SEcRETARIA MUN¡ctpAL DE ADilNrsrmçÃo E FTNANçAs
G.N.P.J : 76.205.665/0001 {¡l

CERTIDÃO ruEEATMA DE DÉB|TOS 1250712022

e&*

Contribuinte

Nome/Razão: 604089 - INDUSTRIA DE FERRAMENTAS ITUPORANGA LTDA
CNPJ/CPF: 47.232.61210001-73
Endereço: Rua HONORIO FERLA,490
Complemento: APT 201

Bairro: IPIRANGA Cidade: Marmeleiro - pR

o
Finalidade

sruaçÃo FtscAL

DATA DE EMISSÃO DATA DE VALIDADE

2710712022 2610912022

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas,
deresponsabilidadedocontribuinteabaixoidentificadoCERTlFlCOque,emnomede
INDUSTRIA DE FERRAMENTAS ITUPORANGA LTDA até a presente data não existem, em
aberto, débitos de tributos municipais.

o
Marmeleiro - PR, 27 dejulho de 2022

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DtvtsÃo DE CADASTRO E TRTBUTAÇÃO

ÊIPM Sislemas Ltda
Atên.lê.NAt - WGT v 20l3.Ol 2710712022 17:07:39ldentifìcador: WGT21 1 201-000-RMZUYYBTHHRWTY€
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Gertidäo Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

tt" 027329905-23

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 47.232.úAW0l-73
Nome: INDUSTRIA DE FERRAMENTAS ITUPORANGA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigaçöes tributárias acessórias.

Válida até 1811112022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confìrmada via lnternet
www.fazenda.pr.gov. br

Pág¡na 1 de 1

Emil¡do v¡a lntenet Públ¡ca (21/07n022 10:06:24)
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lvllusrÉn¡o DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Proc uradoriaGeral da Fazenda llacional

cenr¡oÃo NEGATwA oe oÉerros REIåTrvos Aos rRtBUTos FEDERATS e À oivloe
ATrvA oe un¡Ão

Nome: INDUSTRIA DE FERRATENTAS ITUFORANGA LTDA
GNPJ : 47 .232.il2/0001 -73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identÍficado que vierem a ser apuradas, é certificado que

não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matrÞ e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçöes sociais previstas

nas alfneas'a'a'd'do parágrafo único do art. 11 da Le¡no 8.212,de24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.bp ou <http://www.pgfn.gov.br,.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2110t2014.
Emitida às 10:05:49 do dia2110712022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 1710112023.
Código de controle da certidão: 1062.C782.0233.2198
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 47.232.6L21o001-73
RAzãO SOC¡AI:IIIIOUSTRIA DE FERRAMENTAS ITUPORANGA LTDA

Endereço: RUA HONORIO FERLA 490 APT 201 / IPIRANGA / MARMELEIRO / PR /
85615-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 2 4/ 07 / 2022 a 221 08/2022

Ce rtif icação N ú m e ro z 202207 240 1 0 743 5 6 1 9 5 3 5 8

Informação obtida em 25/07/2022 09:46:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em
condicionada a verificação de autenticidade no site da
www.caixa.gov.br

Lei esta
Caixa:

I
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cenrroÃo NEcATnra oe oÉgrros rR.aBALHrsrAs

CNPJ : 4'7 .232. 61210001-73
Certidão n": 23134308 /2022
Expedição: 2I/01 /2022, às 10:07:04
Validade: 1,'7 /0'J./2023 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o no 47.232.6L2/OOOL-73. uã,o cor.¡sTÀ como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leís ns.o 12.440/201L e

13.4 61 /201,1 , e no Ato 0I/2022 da CGJT, de 2L de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão sociaf, tendo em

vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base
de dados da Receita Federal- do Brasil - RFB enviada ao Tribunal-
Superior do Traba]ho - TST. Para saber a situação desse CPE/CNPJ,
consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fil-iais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenLicidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http : / /www.tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

rNFORll[AçÅO rUpOnrAlITE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a cuStas ' a

emolumentos ou a recolhímentos determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados peranLe o Ministério Públ-ico do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, Por
disposição legal, contiver força executiva.

o

l)

(

-:.::l '.) ì:- ..';i.-:i .ì'j -

Í



b 87(

o

o

TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DO PARANÁ

Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de MARMELEIRO

cERTtDÃO DE DtSTRtBUtçÃO - FtNS GERATS - CíVE|S - ESPECíFICA - NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA,
coNcoRDATA, RECUPERAçÃO JUDICIAL, RECUPERAçÃO EXTRAJUDICIAL. desta Secretaria, verifiquei
NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

INDÚSTRIA DE FERRAMENTAS ITUPORANGA LTDA

CNPJ: 47 .232.6120001 -73

Local da Sede: Marmeleiro - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os proc€ssos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema lnformatizado referente à comarca de MARMELEIRO
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que

verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo

pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualifìcados, nos termos do art. 8o, $2o da

Resolução CNJ 12112010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuiçao, para d_ados complementares do procedimento, deve-se

dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PE.

A Bì.¡sca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁR|O INDIVIDUAL abrange também a pessoa ffsica

MARMELEIRO, 22 de Julho de 2022

Francielle Folmer
Distribuidor
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EDITAL DE coNconnÊNcIa pú¡ucl N'005r'2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 094/2022

TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público de imór'el Barracão Industrial com área de 150,00m2,

estrutura pré-moldada, paredes de alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso cimento
alisado, sem forro, tesouras metálicas. cobertura cimento amianto; mais a ëtea

comercial/escritório com a ërea de 89,00m':. embasamento concreto, paredes alvenaria de tijolos
de concreto, sem reboco, piso cerâmica- sem forro. tesouras de madeira, cobertura cimento
amianto, construção com érea total de 239,00m3. edificado na ârea com 1.556,86m'? do imóvel
denominado ¿e ÁRga ESPECIAL - LOTE n' 0l (um) da QUADRA no 232 (duzentos e trinta e

dois), do Loteamento COHAPAR MARMELEIRO lll. objeto da Matrícula no 9.649 do Registro
de Imóveis desta Comarca de Marmeleiro - PR para exploração destinada a instalação de

indústria que se enquadrem no disposto no Art.38, da Lei n. 1.55012009, USO 20, Tipo I, em

atendimento a Lei Municipal no 2.797 de 09 de maio de 2022, medianle pagamento de aluguel,
pelo período de 05 (cinco) anos.

DECLARAÇÃO UXrnrCnOr

Á Comissão Permanente de Licitação

Pelo presente instrumento, a empresa INDUSTRIA DE FERRAMENTAS ITUPORANGA LTDA,

CNPJ no 47.232.61210001-73, com sede na RUA HONORIO FERLA, 490, BAIRRO IPIRANGA,

MARMELEIRO, PARANÁ, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 daLei n.o 8.666193, acrescido pela Lei n.o

9.854/99, que não empregamos menores de l8 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

e não empregamos menores de l6 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue lnenores na

condição de aprendiz (a partir de l4 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com

a Administração Pública.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios,

instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sr. ADEMAR DREYER, Portador

do RG sob no 3.369.519 SESP/SC e CPF' 025.227.55943, cujafunçãol cargo é administrador, responsável

pela assinatura do Contrato.

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce c¿ìrgo ou função pública

impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

INDUSTRIA DE FERRAMENTAS ITUPORANGA LTDA- CNPJ 47.232.6L21000!-73- tNSC. ESTADUAL 909566223I ,l
frRUA HONORIO FERLA,49O - BAIRRO IPIRANGA - MARMELEIRO/PR

J
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5) Declararnos de que a empresa não confratará empregados com incompatibilidade com as autoridades

contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da

Súmula Vinculante no 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo

licitatório, bem corno em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado pæa

o seguinte endereço:

E-mail: ct¡ntato(iilarisi.corn.br

Telefone: (47) 99734-3369

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao

Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados

anteriormente fornecidos.

8) Nomearnos e constituímos o senhor ADEMAR DREYER, portador(a) do CPF/MF sob n.o

025.227.559-43,para ser o responsável para acompanhar a execução do Contrato, referente a Concorrência

Pública n.o 00512022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento

convocatório, seus Anexos e no Contrato.

Marmeleiro/PR, 2l de Julho de2022

DREYER

cPF 025.227.559-43

RG 3.369.519

DE FERRAMENTAS TTUpORANGA LTDA- CNPJ 47.232.6121000L-73- tNSC. ESTADUAL 9095662231
RUA HONORIO FERLA,49O - BAIRRO IPIRANGA - MARMELEIRO/PR

o
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EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N" OO5I2O22

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 094/2022

TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público de imóvel Barracão Industrial com área de 150,00m2,

estrutura pré-moldada, paredes de alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso cimento
alisado, sem forro, tesouras metálicas, cobertura cimento amianto; mais a érea

comercial/escritório com a átrea de 89,00m'?, embasamento concreto, paredes alvenaria de tijolos
de concreto, sem reboco, piso cerâmic4 sem forro, tesouras de madeira, cobertura cimento
amianto, construção com ërea total de 239,00m2, edificado na ârea com 1.556,86m': do imóvel
denominado Oe ÁRpR ESPECIAL - LOTE n" 0l (um) da QUADRA no 232 (duzentos e rrinta e

dois), do Loteamento COHAPAR MARMELEIRO III, objeto da Matrícula no 9.649 do Registro
de Imóveis desta Comarca de Marmeleiro - PR, parc exploração destinada a instalação de

indústria que se enquadrem no disposto no Art. 38, da Lei n. 1.550/2009, USO 20, Tipo I, em

atendimento a Lei Municipal no 2.797 de 09 de maio de 2022, mediante pagamento de aluguel,
pelo período de 05 (cinco) anos.

DECLARAçÃO np CONHECTMENTO DO EDTTAL

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento

licitatório, sob a modalidade Concorrência Públic4 tipo melhor lance, que tomamos conhecimento de

todas as informa$es e condições estabelecidas no Edital n' 005/2022, caso declaramos adjudicatários do

objeto licitado.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Marmeleiro/PR, 2l de lulho de2022

EMAR

cPF 025.227.ss9-43

RG 3.369.519

INDUSTRIA DE FERRAMENTAS TTUPORANGA LTDA- CNPJ 47.232.6L2/000r-73- tNSC. ESTADUAL 9095662231

o

fI
RUA HONORTO FERLA,490 - BATRRO tPtRANGA - MARMELETRO/PR
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EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N" OO5I2O22

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 09412022

TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público de imóvel Barracão lndustrial com área de 150,00m2,

estrutura pré-moldada, paredes de alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso cimento

alisado, sem forro, tesouras metálicas, cobertura cimento amianto; mais a t¡ea
comercial/escritório com a ttrea de 89,00m', embasamento concreto, paredes alvenaria de tijolos
de concreto, sem reboco, piso cerâmica, sem fono, tesouras de madeira, cobertura cimento

amianto, construção com ârea total de 239,00m':, edificado na ërea com 1.556,86m':do imóvel

denominado ¿e ÁRgn ESPECIAL - LOTE n' 0l (um) da QUADRA n" 232 (duzentos e trinta e

dois), do Loteamento COHAPAR MARMELEIRO IIL objeto da Matrícula no 9.649 do Registro

de Imóveis desta Comarca de Marmeleiro - PR para exploração destinada a instalação de

indústria que se enquadrem no disposto no Art.38, da Lei n.1.550/2009, USO 20, Tipo I, em

atendimento a Lei Municipal no 2.797 de 09 de maio de 2022, mediante pagamento de aluguel,

pelo período de 05 (cinco) anos.

DECLARAÇÃO NN MICROEMPRESAOU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pelo presente instrumento, a empresa INDUSTRIA DE FERRAMENTAS ITUPORANGA LTDA,

CNPJ no 47.232.61210001-73, com sede na RUA HONORIO FERLA, 490, BAIRRO IPIRANGA,

MARMELEIRO, PARANÁ, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do

artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou

cooperativ4 nos termos da Lei Complementar no 123106, alterada pela Lei Complementar no l47l14,bem

assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Marmeleiro/PR, 21 de Julho de2022

DREYER

025.227.559-43

RG 3.369.519

tNDUSTR|A DE FERRAMENTAS TTUpORANGA LTDA- CNPJ 47.232.61210001-73- INSC. ESTADUAL 9095662231
RUA HONORIO FERLA,49O - BAIRRO IPIRANGA - MARMELEIRO/PR

(
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Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Cert¡ficamos
nssta

PARAil/iÚ

tUGEEâB

CERflDÃO $MPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

o

constam dos documentos arqu¡vados
na dala da sua

LEANDRO MABCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

Esta certidão fci em¡tida automdi:aßiente ern25lÛ7l2022, às 09:54:25 (horário de Brasília).

t 
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Protocolo: P RC221 225407 2Nomo Empresarlal: INDUSTRIA DE FERFAMENTAS ITUPOFANGA LTDA

Natureza Jurldlca: Sociedade Emprêsária L¡m¡lada

Data de Ato Constltutlvo
21t07t2022

lnício de Atlvldade
20t07t2022

NIRE (Sede)
41 21 08901 71

CNPJ
47.232.612t0001-73

Endereço Completo
Rua HONORIO FERLA, Ne 490, APT 201 ;, IPIRANGA - Marmeleiro/PR - CEP 85615-000

Obleto Soclal
rnenrc¡ÇÃo DE FERRAMENTAS

Prazo de Duração
lndeterminado

Capltal Soclal
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Capltal lntegralizado
R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Porte
Demais

Dados do Sócio
Nome
ADEMAB OREYER

Admlnistrador
S

Térm¡no do mandato
lndeterminado

CPFiCNPJ
025.227.559-43

Part¡c¡pação no cap¡tal
R$ 100.000,00

Espécle de sócio
Sócio

Dados do Administrador
Nome
ADEMAR DREYER

CPF
v¿5.27.55943

Térmlno do mandato
lndeterminado

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

Últlmo Arquivamento
Número
412f0€NlO171

Ato/eventos
G)0 /090 - ooNTRATO

Data
21t07t2022

f(þr
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EDITAL DE coNconnÊxctl púsI,lcn N" 005/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 09412022

TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público de imór'el Barracão Industrial com área de 150,00m2,

estrutura pré-moldad4 paredes de alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso cimento

alisado, sem forro, tesouras metálicas. cobenura cimento amianto; mais a ârea

comercial/escritório com a ârea de 89,00m:. embasamento concreto, paredes alve naria de tijolos

de concreto, sem reboco, piso cerâmica- sem forro. tesouras de madeira, cobertura cimento

amianto, construção com ërea total de 239,00m':, edificado na ârea com 1.556,86m' do imóvel

denominado Oe ÁRgR ESPECIAL - LOTE no 0l (um) da QUADRA no 232 (duzentos e trinta e

dois), do Loteamento COHAPAR MARMELEIRO lll. objeto da Matrícula no 9.649 do Registro

de Imóveis desta Comarca de Marmeleiro - PR para exploração destinada a instalação de

indústria que se enquadrem no disposto no Art.38. da Lei n.1.550/2009, USO 20, Tipo I, em

atendimento a Lei Municipal no 2.797 de 09 de maio de 2022. mediante pagamento de aluguel,

pelo período de 05 (cinco) anos.

TER.TVIO DE RENÚNCIA

A proponente abaixo assinad4 participante da licitação modalidade Concorrência Pública no

00512022, por seu representante credenciado, declara na forma e sob as penas impostas na Lei no

8.666193, de2l dejunhode lgg3,obrigandoaempresaquerepresent4quenãopretenderecorrerda

decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando,

assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com

o curso de procedimento Iicitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas de preços dos

proponentes habilitados.

Mæmeleiro/PR, 2l de Julho de2022

EMAR DREYER

cPF 025.227.559-43

RG 3.369.519

tNDUSTR|A DE FERRAMENTAS TTUpORANGA LTDA- CNPJ 47.232.6t210001-73- INSC, ESTADUAL 9095662231

o

(
I

RUA HONORIO FERI.A,49O - BAIRRO IPIRANGA - MARMELEIRO/PR
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SONERVALANTUNES DE OLIVEIRA ME
RUA^SE/S , N" 1171
SANTA RITA, MARMELEIRO -PR
cEP 85.615-000
CNPJ 1 9. 072.89 6/000 1 -42
FONE (46) ss2s-3411

EDTTAL DE coNconnÊNcrn púeucA N" 00s/2022
PROCES SO ADMINISTRATIVO N" 09 4 I 2022
TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público de imóvel Barracão Industrial com área de
150,00m2, estrutura pré-moldada, paredes de alvenaria de tijolos de concreto, sem
reboco, piso cimento alisado, sem forro, tesouras metálicas, cobertura cimento amianto;
mais a área comercial/escritório com aârea de 89,00m2, embasamento concreto, paredes
alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso cerâmica" sem forro, tesouras de

madeira, cobertura cimento amianto, construção com área total de 239,00m2, edificado
naÍ¡reacom 1.556,86m'z do imóvel denominado de AREA ESPECIAL - LOTE no 0l (um)
da QUADRA no 232 (dwentos e trinta e dois), do Loteamento COI{APAR
MARMELEIRO III, objeto daMatriculan" 9.649 do Registro de Imóveis desta Comarca
de Marmeleiro - PR, para exploração destinada a instalação de indústria que se

enquadrem no disposto no Art. 38, daLei n 1.55012009, USO 20, Tipo I, em atendimento
a Lei Municipal no 2.797 de 09 de maio de 2022, mediante pagamento de aluguel, pelo
período de 05 (cinco) anos.

ANEXO TI

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela presente, credenciamos o (a) Sr. (a) SONERVAL ANTUNES DE OLIVEIRA,
portador (a) da cédula de identidade sob o no 6.772.003-2 SSP- PR e CPF n'0¿10.033.959-
56 , a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade

Conconência Pública n' 00512022, instaurado por esta Prefeitura. Na qualidade de
representante legal da empresa SONERVAL ANTUNES DE OLIVEIRA ME outorga-
se ao acima credenciado, dentre outros poderes o de renunciar ao direito de interposição
de recurso.

MARMELEIRO - PR, 28 DE JULHO DE 2022

o

\'

SONERVAL ANTUNES DE OLIVEIRA

Empresário
RG 6.772.003-2 SSP- PR

cPF 040.033.959-56

SONERVAL ANTUNES DE OLWEIRA ME
CNPJ 19.07 2.89 6 I 0001- 42

í

Rua SEIS No 1171, BAIRRO SANTA RfTA, MARMELEIRO, PARANÁ

/
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Prefeiturø Municipøl de Mørmeleiro

o
Número do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Número da Casø:

Bairro:

Cidade:

CEP:

EsÍado:

Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requerente:

7L767

19072896t0001-42

Datø do Pedìdo: 28107t2022

Tipo de Pessoø:

Marmeleiro

8561 5-000

Paraná

de Envelopes para participação na Concorrência
no 00512Q22.

Sonerval Antunes de Olivei

o
(i

ERVAL ANTUNES DE OLIVEIRA ME

J
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ALTERAçÃO NO INSTRT]ME¡ITO DE INSCRIçÃO DE EMPRES/IRIO II\DIVIDUAL

NIRE 4110tr6ß80

CIttPJ: 19.07 2.89 6 I 0OOl 42

SOIYERVAL ANTtJIYES DE OLTVEIRA ME

01

SONERVAL ANTUNES DE OLVEIRA, Brasileiro, solteiro, empresario, natural da

cidade de Santo Antonio da Platina - PR, nascido em2310211983,RG no 67720032 SESP-

PR e CPF n" 040.033.959-56, residente e domiciliado na Rua Das Papoulas, no 169,

Bairro Alvorada, Marmeleiro - PR., CEP 85.615-000; Empresária individual, sob o

norne empresarial SONERVAL AI{TLJIYES DE OLMIRÁ, ME com sede à Rua

Seis, no 1171, Sala 02, Bairro Santa Rita, Marmeleiro - PR., CEP 85.615-000, inscrito na

Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41108160380 em 0911012013 e no CIIPJ/IVIF
sob o número 19.072.8961000142; Resolvem assim, Alterar o Instrumento de lnscrição.

Cláusula Primeira -DA ALTERAÇAO DO OBJETO: A empresa tinha como atividade:

47.814-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintariapara consüução

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-01- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e

sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

43.304-02 - lnstalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armiários embutidos de

qualquer material

43.304-04 - Serviços de þintura de edificios em geral

43.99-l-03 - Obras de alvenaria

46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vesfuiirio e acessórios, exceto

profissionais e de segurança

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de

segurança do trabalho

46.494-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação

domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

47 .42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

47 .63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem

Passa a ser a atividade de:

fr

o

o

(
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ALTERAÇÃO OO INSTRUMENTO DE INSCRIçÃO DE EMPRESÁNTO INDIVIDUAL

NrRE 41108160380

CNPJ: 19.07 2.89 6 I 0O0l 42

SONERVAL ANTUNES DE OLIVEIRA ME

4313-4100- Obras de tenaplanagem
1622-6199 - Fabricação de outos artigos de carpintaria para consü:ução
l8l3-0/01 - Impressão de material para uso publicitario
2512-8100 - Fabricação de esquadrias de metal
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4321-5100 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4329-1104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e

sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4330-4102 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de
qualquer material
4330-4104 - Serviços de pintura de edificios em geral
4399-L103 - Obras de alvenaria
4642-7/01- Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais
e de segurança
4642-7102 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de

segurança do trabalho
4649-4109 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e consavação
domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4742-3100 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0199 - Comércio varejista de materiais de consûução em geral
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4761-0103 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6102 - Comércio varejista de artigos esportivos
4782-2/02 - Comercio varejista de artigos de viagem
8 I 30-3/00 - Atividades paisagísticas
8291-1/00 - Atividades de cobrança e informações cadastrais
4930-2/02- Trasnporte rodoviario de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e intemacional

Cláusula Segunda - DO NOME EMPRESARIAL (ART.968,II, CC)- O Empresário

Individual gira como nome empresarial SONERVAL AI\TIIIIIES DE OLIVEIRA ME

Cláusula Quarta - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC) - O capital é de R$ g]000,00

(Trinta MiI Reais) totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do País

Cláusula Quinta - DAS FILIAIS (ART. 969 CC) - Poderá abrir ou fechar filial, ou

qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei,
devidamente assinado pelo Empresário Individual.

02
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ATTERAçÃo no TNSTRUMENTo DE rxscnrçÃo DE E-vpRnsÁnro r¡iDtvtDUAL

NIRE 4r r08r60380

CNPJ : 19.07 2.896t 000 l -42

SONERVAL ANTUIES DE OLIVETR.{ !ìf E

Cláusula Scxta - DO ENQUADRAI}TENTO - O empresário declara que a atividade se

enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de

dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão

relacionadas no $ 4o do art. 3o da mencionada lei. (art. 3o, I, LC 12312006)

Cláusula Setima - DAS DISPOSIçOES FINAIS: Ficam inalteradas as demais cláusulas

do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposiçõcs do presente dispositivo.

Cláusula Oitava - DO FORO: Fica eleito o f'oro de Marmeleiro - Estado do Paraná. para
o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituiçào.

E, por estar assim constitrrido, assino o prcsente instrunlcnto

Mamteleiro.05 de novembro 2020

SONERVAL ANTUNES DE OLIVEIR.{

a
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocraltzação, Gestão e Govemo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Em presarial e I ntegração

Ëasin" tlrgÇ(

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, FRANCIELI LUI FERREIRA KOEHLER, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n" 062235, expedida em

1210312012, inscrito no CPF n" 03541 188979, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sançöes

administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

r DENT| F|CAçÃO DO(s) ASSTNANTE(S)

NomeCPF N" do Registro

062235 FRANCIELI LUI FERREIRA KOEHLER03541 1 88979

o

O

CERTIEICO o REGI6ÎRo Ett O9lLLl2020 14:37 soB N' 20206758260,
PRolroCol¡: 206758260 DE 05llll2020.
cóoreo oe vrR¡Frcrçåo: L2oos12552z. ctpit DÀ SEDE: 190?2E96000142
tfIRE: {1108160380. Cora EFBIÎOS DO REGISTRo E4z O5/LL/202O.
sonERrãl r¡ÍT(¡íEs DE oLrvEfnÀ - xa

lÆlñDArO HTFCOS RIYSÊL BISCåIÀ
see¡rÁn¡o-een¡¿

rw.e4rraaafacil.pr. gw.br

¡- .rèIidade deste docüeito, se :lpresso, fica sujelto à conpro\'àçäo de sua autenticLdade no6 !espectivos portais,
¡nfoændo seus lespectivos códiEos de velific¿çåo.
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coMPR0VANTE DE rNscRrçÄ0 E DE sÍuAç40 cADAsrRAr

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Cidadã0,

Confua os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providenciejunto à RFB a sua

atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

ü

REPÚBLICA FEDER,ATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDrcA

durÈ¡aGry
lg¡12¡srofltf42
UAIRE

COMPROVANTE DE INSCR¡çAO E DE SITUAçAO
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t REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍD¡CA

NUMÈKU E NùWIçAU
19.072.E95r000142
MATRE

COMPROVANTE DE INSCRIçAO E DE SÍTUAçAO
CADASTRAL

0gÄ0r2013

SONERVAL ANTUNES DE OLÍVEIRA
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Aprovado pela lnstn,ção Nornåt¡va RFB no 1 .863, de z? de dezembm de ã)18.

Emitido no dia?6/úno2z às 09:56:55 (data e hora de Brasflie). Pâglna:212
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Itìl¡ ESTADO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

SEGRETARTA MUNTCTPAL DE ADMTNTSTRAçÃO E FINANçAS
G.N.P.J : 76.205.665/0001 -01

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 1241412022

Contribuinte

Nome/Razäo: 70E66 - SONERVAL AI{TUNES DE OLMIRA - ME

CNPJ/CPF: 19.072.896/0æ142
Endereço: Rua SEIS, 1171

Complemento: SAI-A 02

Bairro: SANTA RITA Cidade: Marmeleiro - PR

e#

o
Finalidade

STTUACÃO FTSCAL

DATA DE EMISSÃo DATA DE VALIDADE

2610712022 26109t2022

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas,
deresponsabilidadedocontribuinteabaixoidentificadoCERTlFlCOque,emnomede
SONERVAL ANTUNES DE OLIVEIRA - ME até a presente data näo existem, em aberto, débitos
de tributos municipais.

o
Marmeleiro - PR, 26 de iulho de 2022

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DMSÃO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

(

IPM S¡stemß Ltda
Alanda Nâl - WGT v'2n13 01

ldentifi €dor WGT2'l 1 201 -000-CECFSDYZURIBGN-7 2610712022 09:49:21



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de DÍvida Ativa Estadual

No 027363455-25

Certidão fomecida para o CNPJ/MF: 19.072.8961OO01'1'2
Nome: SONERVAL ANTUNES DE OLIVEIRA ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos gue, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigaçöes tributárias acessórias.

Vál¡da até ænI nO212 - F omecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deveÉ ser confirmada via lnternet
www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1

Emilido vla lnlemat Púbúca (26/07/2022 09:45:4A)
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGAT]VA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍV|DA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: SONERVAL ANTUNES DE OLIVEIRA
CNPJ: 19.072.89610001 42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que

não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda N acional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgáos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do arl 1 I da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
end ereços <htþ://rfu . gov.bp ou <hþ:/Árww. pgfn.gov. br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 211012014.

Emitida às 09:29:59 do dia 2710512022 <hora e data de Brasília>.
Válida atê23n1n022.
Código de controle da celidão: A233.40CF.99FC.6092
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: t9.o72.a96looo1-42
RAZãO SOG¡AISONERVAL ANTUNES DE OLTVEIRA

Endereço: RUA SEIS 1171 sAt-A 02 / SANTA RrrA / MARMELEIRo / PR / 8s61s-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o AÉ.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Seruico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:0g I 07 / 2022 a O7 / 08/ 2022

Certificação N ú m er oz 202207 O9 0 1 544 5 5 5 25 1 I 54

Informação obtida em 26107/2022 09:4L:O3

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

( p

hftps://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjsf
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FOLIBiì JUD]CI.ÁRIC
JIJ|JTTCA DO TRABALTiC

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)NomC: SONERVAL ANTUNES DE

CNPJ: 19 . 0'7 2 .896 / 000I-42
Certidão n": 23643805 /2022
Expedição: 26/01 /2022, às
Validade z 22/01/2023 180
de sua expediçäo.

09:50:59
(cento e oitenta) dias, contados da data

o
Certifica-se que SONERVAL â,NTUNES DE OLMIRA (!¿ATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o no 19.072.896/000L-42, NÃo coNsTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhj-stas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e BB3-A da Consofidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o L2.440/20LL e

13.467/20I'7, e no Ato 0I/2022 da CGJT, de 2I de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidäo são de responsabilidade dos
Tribunai-s do TrabaIho.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /vtww.tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

rNFOR¡iAçÃO TMPORT^ã¡ITE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabal-ho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabal-histas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a cusLas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos gu€r por
disposição Iega1, contiver força executiva.

o

!::1/'i(ì;rs ¿ -5:;.;aslÒes: c:lj ji.,3l-s:. r itls.irr



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de MARMELEIRO

CERTTDÃO DE DTSTRIBUIçAO - FrNS GERATS - CíVE|S - ESPECíF|CA - NEGATTVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CfVElS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA,
coNcoRDATA, RECUPERAçÃO JUDICIAL, RECUPERAÇAO EXTRAJUDICIAL. desta Secreraria, verifiquei
NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

Sonerval Antunes de Oliveira

CNPJ: 1 9.072.896/0001 42
Local da Sede:

- 
Orientacões:It
Esta certidão NAO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Auto(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema lnformatizado referente à comarca de MARMELEIRO
Não existe qualquer conexão com qualquer oulra base de dados de institu¡ção pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo
pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A cerlfrJão em nome de pessoa lurídica considera os processos referenles à matriz e às filiais.
ConskJera-se NEGATwA a certiJão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. Bo, $20 da
Resolução CNJ'12112010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se
d¡rigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESARIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

MARMELEIRO, 26 de Julho de 2022

Douglas Eduardo Barbieri Scopel

Distribuidor
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SONERVALANTUNES DE OLIVEIRA ME
RUASEI,S , No 1171
SANTA RITA, MARMELEIRO .PR
cEP 8s.61s-000
CNPJ 1 9. 0 72. 89 6/000 I -4 2
FONE (46) 3s2s-s411

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N" OO5/2022

PROCESSO ADMINI STRATIVO N' 09 4 I 2022
TIPO:MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público de imóvel Barracão Industrial com área de

150,00m2, estrutura pré-moldada, paredes de alvenaria de tijolos de concreto, sem
reboco, piso cimento alisado, sem forro, tesouras metálicas, cobertura cimento amianto;
mais a área comercialiescritório com aârea de 89,00m2, embasamento concreto, paredes

alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso cerâmica, sem forro, tesouras de
madeira, cobertura cimento amianto, construção com área total de 239,00m2, edificado
naâreacom 1.556,86m2 do imóvel denominado de ÁREA ESPECIAL -LOTE n" 0l (um)
da QUADRA no 232 (duzentos e trinta e dois), do Loteamento COHAPAR
MARMELEIRO III, objeto da Matrículano 9.649 do Registro de Imóveis desta Comarca
de Marmeleiro - PR, para exploração destinada a instalação de indústria que se

enquadrem no disposto no Art. 38, da Lei n. 1.550/2009, USO 20, Tipo I, em atendimento
a Lei Municipal no 2.797 de 09 de maio de 2022, mediante pagamento de aluguel, pelo
período de 05 (cinco) anos.

ANÐ(O rrr MODELO DE DECLARAÇÃO UUIFTCADA

Á Comissão Permanente de Licitação Pelo presente instrumento, a empresa SONERVAL
ANTUNES DE OLIVEIRA ME, CNPJ n' 19.072.89610001-42 com sede na RUA SEIS
1171, BAIRRO SANTA RITA, MARMELEIRO PR, CEP 85615-000 através de seu
representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.o 8.666193,
acrescido pela Lei n.' 9.854199, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis)
anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de
14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar
ou contratar com a Administração Pública.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos
procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da
empresa é o(a) Sr.(a) SONERVAL ANTLINES DE OLIVEIRA Portador(a) do RG sob

no 6.772.003-2 SSP- PR e CPF. 040.033.959-56 cuja é TITULAR, responsável pela

assinatura do Contrato. função/cargo

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou
função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

109 (
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SONERVALANTUNES DE OLIVEIRA ME
RUA,SEIS , N" 1171
SANTA RITA, MARMELEIRO .PR
cEP 85.615-000
CNPJ 1 9. 072. 89 6/000 I -42
FONE (46) 3s2s-s411

5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com
as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até

o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante no 013 do STF (Supremo Tribunal
Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente
e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o
Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: E-mail:
f'c. a s se s sori ac ontab i I (íl)h otnr ai L corn Telefone: (46) 3525341 I

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de
alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado
como intimado nos dados anteriormente fomecidos.

8) Nomeamos e constituímos o senho(a) CARLOS AUGUSTO FERREIRA KOEHLER
portado(a) do CPF/lvlF sob n.o 04979215963 paraser o(a) responsável para acompanhar
a execução do Contrato, referente a Concorrência Públican.o 00512022 e todos os atos
necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus
Anexos e no Contrato.

MARMELEIRO - PR,28 DE JULHO DE2O22

SONERVAL ANTUNES DE OLIVEIRA

Empresário
RG 6.772.003-2 SSP- PR

cPF 040.033.959-56

SONERVAL AIITUI{ES DE OLIVEIRA ME
cr\PJ 19.07 2.89 6 I 0001- 42
Rua SEIS N" 1171, BAIRRO SANTA RITA, MARMELEIRO, PARANÁ
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SONERVALANTUNES DE OLIVEIRA ME
RUA,SEIS , No 1171
SANru RIru, MARMELEIRO -PR
cEP 85.615-000
CNPJ 1 9. 072.89 6/0001-42
FONE (46) 3s2s-s411

EDITAL DE coNconnÊNcIa púeucA N" 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 094/2022
TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público de imóvel Barracão Industrial com área de
150,00m2, estrutura pré-moldada, paredes de alvenaria de tijolos de concreto, sem
reboco, piso cimento alisado, sem forro, tesouras metálicas, cobertura cimento amianto;
mais a área comercial/escritório com aárea de 89,00m2, embasamento concreto, paredes
alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso cerâmica, sem forro, tesouras de
madeira, cobertura cimento amianto, construção com área tot¿l de 239,00m2, edificado
na âreacom I .556,86m2 do imóvel denominado de ÁREA ESPECIAL - LOTE no 0l (um)
da QUADRA no 232 (duzentos e trinta e dois), do Loteamento COHAPAR
MARMELEIRO III, objeto da Matrículano 9.649 do Registro de Imóveis desta Comarca
de Marmeleiro - PR, para exploração destinada a instala@o de indústria que se

enquadrem no disposto no Art. 38, da Lei n. 1.55012009, USO 20, Tipo I, em atendimento
a Lei Municipal no 2.797 de 09 de maio de 2022, mediante pagamento de aluguel, pelo
período de 05 (cinco) anos.

ANEXO TV DECLARAÇAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento
liciøtório, sob a modalidade Concorrência Pública, tipo melhor lance, que tomamos
conhecimento de todas as informações e condições estabelecidas no Edital n" 00512022,
caso declaramos adjudicatírios do objeto licitado.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

MARMELEIRO - PR, 28 DE JULHO DE 2022o

4
SONERVAL ANTUNES DE OLIVEIRA

Empresário
RG 6.772.003-2 SSP- PR

cPF 040.033.959-56

SOI\ERVAL ANTUI\¡-ES DE OLWEIRA ME
cr{PJ 19.07 2.89 6 I 0001- 42 (
Rua SEIS N' 1171, BAIRRO SANTA RITA, MARMELEIRO, PARANÁ
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SONERVALANTUNES DE OLIVEIRA ME
RUASEI,S , No LITI
SANTA RIru, MARMELEIRO -PR
cEP 85.615-000
CNPJ 1 9. 0 72. 89 6/000 I -4 2
FONE (46) 3s2s-3411

EDTTAL DE coNconnÊNcn púerrcn N" 005/2022
PROCES SO ADMINISTRATIVO N" 09 4 I 2022
TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público de imóvel Barracão Industrial com área de
150,00m2, estrutura pré-moldada, paredes de alvenaria de tijolos de concreto, sem
reboco, piso cimento alisado, sem forro, tesouras metálicas, cobertura cimento amianto;
mais a área comercial/escritório com a ënea de 89,00m2, embasamento concreto, paredes
alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso cerâmica, sem forro, tesouras de
madeira, cobertura cimento amianto, construção com área total de 239,00m2, edificado
naâreacom 1.556,86m2 do imóvel denominado de AREA ESPECIAL -LOTE n" 0l (um)
da QUADRA no 232 (duzentos e trinta e dois), do Loteamento COHAPAR
MARMELEIRO III, objeto da Matrículano 9.649 do Registro de Imóveis desta Comarca
de Marmeleiro - PR, para exploração destinada a instalação de indústria que se

enquadrem no disposto no Art. 38, da Lei n. 1.55012009, USO 20, Tipo I, em atendimento
a Lei Municipal no 2.797 de 09 de maio de2022, mediante pagamento de aluguel, pelo
período de 05 (cinco) anos.

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pelo presente instrumento, a empresa SONERVAL ANTUNES DE OLIVEIRA ME
CNPJ n'19.072.896i0N142 com sede na RUA SEIS 1171, BAIRRO SANTA zuTA,
MARMELEIRO PR, CEP 85615-000 através de seu representante legal infra-assinado,
declara" sob as penâs do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei
Complementar n" 123/06, alterada pela Lei Complementar no l47ll4, bem assim que
inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

MARMELEIRO - PR, 28 DE JULHO DE 2022

SONERVAL ANTUNES DE OLIVEIRA

Empresário
RG 6.772.003-2 SSP- PR

cPF 040.033.959-56

SOIYERVAL A}ITUI\ ES DE OLIVEIRA ME
CNPJ 19.07 2.89 6 I 0001 - 42

I

P

{

RuA SEIS N" 1171, BAIRRO SANTA RITA, MARMELEIRO, PARANÁ
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V. Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná _P.AR .ïÁlå,9

JUCEPAR

CERTIDÃO SIUPLIFICADA

Sistema Nacionalde Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as inlormaçöes abaixo constam dos dorrrn€ntæ aÍf.tyú6

Nome Emprcsrlal: SONERVAL ANTUNES DE OLIVEIFA - ME

Naturszâ Jurld¡cs: Empresário (lndìv¡dual)

W:W1m7O97

NIRE (Sede)
41 1 081 60380

CNPJ
1 9.072.896/0001 -42

Arqulvamentodo Ab de nss¡Éo
09/1 0/201 3

lnþbdeAtMdade
09/f0¿2013

Endereço Completo
Rua SEIS, Ne 1 171 , SALA 02, SANTA RITA-Marmeleiro/PR- CEP85615-000

f,n¡"to
OBRAS DE TERRAPLENAGEM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COI¡|ERCIO ATACADISTA DE ROTJPA E ACESSORIOS
PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TBABALHO COT¡|ERCIO VARE'ISTA DE MATERUAL ELETRICO COil/iERCIO VARÊ'ISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTAS DE ART|COS ESPORT|VOS INSTA.ACOES HIDRAULICAS, SANÍTARIAS E DE GAS
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM FABRICACAO DE ESO{JADRIÀS DE METAL INSTAI-ACAO E MANUTENCAO ELETRICA
INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMÂRIOS EMBIJnDG DE OIJALO{JER titATERIAL COMERCIO VAREJISTA DE
PRODUTOS SANEANTES DOMISSANÍTARIOS IúOI{TAGEM E INSTALACAO DE SISTEMA.S E EC¡UIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO
EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS OBRÂS DE URBANIZACÂO. RUAS, PRACAS E CÂLCADAS OBRAS DE ALVENARIA COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORþS, Ð(CETO PROFISSIO{ÁIS E DE SEGIJRANCA COMERCIO VAREJISTA DE
MATERIAIS DE COIISTRUCAO EM GER,AL FABRICACAO D€ OUTRG ARTIC:G D€ CARP'|NTAR|iA PARA COI{STRUCAO IMPRESSAO DE
MATERIAL PARA USO PUBUCNARþ ANUDADES PAISAGSTICAS S€RVICæ DE HNruRA f}E EDIFICIOS EM GERAL ATIVIDADES DE
COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS TRANSPORTE RODOV¡ARþ DE CARGA EXCETO PROOUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS,
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERi{ACþilAL

Capltal
R$ 30.000,00 (r¡nÞ núl reais)

Porte
ME (lficroempresa)

AloæYsrG
w. t @1 - ALTEMCAO DE DADOS (EXCETO
NOrÆAIPRESARTÁL)

tlhho Arqulvanento
Data
09t11t2020

Núnpro
æ,m67æ260

Stü'tação
ATIVA
Status

SEM STATUS

Nome do Emøesárlo: SOÌIERVAL ANTUNES DE OLIVEIRA

Ì,"åi',å:"'
GFF:
O¡IO.GKI.æ56
Reglneôbens:
NÃo INFoRMADo

Estado clvll:
SoLTETRO(A)

nesta Junta Comsrcial e são na dala da sr¡a

Esta certidão foi emitida automaticarnenÞ 6nnMilM, às 09:20:3Í] (horário de Brasflia).
Se impressa, verificar sua autent¡cidade no httpsl/wwærpesafacll.pr.goy.br, com o código OPT2OMU4.
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LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secrelário Geral
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SONERVALANTUNES DE OLIVEIRA ME
RAASEI,S , N" 1I7I
SANru RITA, MARMELEIRO -PR
cEP 85.615-000
CNPJ 1 9. 0 7 2. I I 6/000 1 -4 2
FONE (46) ss2s-3411

EDITAL DE coNconnÊNctn púglrcA No 005,/2022
PROCES SO ADMINISTRATIVO N' 09 4 I 2022
TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público de imóvel Barracão Industrial com área de
150,00m2, estrutura pré-moldada, paredes de alvenaria de tijolos de concreto, sem
reboco, piso cimento alisado, sem forro, tesouras metálicas, cobertura cimento amianto;
mais a área comercial/escritório com a ârea de 89,00m2, embasamento concreto, paredes

alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso cerâmica, sem forro, tesouras de
madeira, cobertura cimento amianto, construção com área total de 239,00m2, edificado
naireacom 1.556,86m2 do imóvel denominado de AREA ESPECIAL - LOTE no 0l (um)
da QUADRA no 232 (duzentos e trinta e dois), do Loteamento COHAPAR
MARMELEIRO III, objeto da Matrículano 9.649 do Registro de Imóveis desta Comarca
de Marmeleiro - PR, para exploração destinada a instalação de indústria que se

enquadrem no disposto no Art. 38, da Lei n. 1.55012009, USO 20, Tipo I, em atendimento
a Lei Municipal no 2.797 de 09 de maio de 2022, mediante pagamento de aluguel, pelo
período de 05 (cinco) anos.

ANEXO Vf
TERMO DE RENIÎNCIA

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Concorrência Pública
n" 00512022,por seu representante credenciado, declara na forma e sob as penas impostas
na Lei n" 8.666193, de 2l de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não
pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de
habilitação preliminar, renunciando, assim, expressrimente, ao direito de recurso e ao
prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso de procedimento
licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas de preços dos proponentes
habilit¿dos.

MARMELEIRO - PR, 28 DE JULHO DE 2022

-fu
SONERVAL ANTUNES DE OLIVEIRA

Empresário
RG 6.772.003-2 SSP- PR

cPF 040.033.9s9-s6

SONERVAL ANTUNES DE OLIVEIRA ME
CNPJ 19.07 2.89 6 I 0ffi1 - 42
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RuA SEIS N" 1171, BAIRRO SANTA RITA, MARMELEIRO, PARANÁ
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EDITAL DE coNconnÊNct¡. púnuca N" 005lz0zz

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 09 4 12022

TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público de imóvel Barracão Industrial com área de 150,00m2,

estrutura pré-moldada, paredes de alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso

cimento alisado, sem forro, tesouras metálicas, cobertura cimento amianto; mais a ârea

comercial/escritório com a área de 89,00m2, embasamento concreto, paredes alvenaria

de tijolos de concreto, sem reboco, piso cerâmica, sem forro, tesouras de madeira,

cobertura cimento amianto, construção com ârea total de 239,00m2, edificado na írea

com 1.556,86m2 do imóvel denominado de ÁnEe ESPECIAL LOTE no 0l (um) da

QUADRA no 232 (duzentos e trinta e dois), do Loteamento COHAPAR

MARMELEIRO III, objeto da Matrícula no 9.649 do Registro de Imóveis desta

Comarca de Marmeleiro PR, para exploração destinada a instalação de indústria que

se enquadrem no disposto no Art. 38, da Lei n. 1.55012009, USO 20, Tipo I, em

atendimento a Lei Municipal no 2.797 de 09 de maio de 2022, mediante pagamento de

aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos.

PROPOSTA

Pelo presente instrumento, a empresa INDUSTRIA DE FERRAMENTAS ITUPORANGA LTDA,

CNPJ no 47.232.67U0001-73, com sede na RUA HONORIO FERLA, 490, BAIRRO IPIRANGA,

MARMELEIRO, PARANÁ, apresenta sua propostal

tNDUSTRtA DE FERRAMENTAS TTUpORANGA LTDA- CNPJ 47.232.672/0007-73- INSC. ESTADUAL 9095662231

RUA HONORTO FERLA, 490 - BAIRRO IPIRANGA - MARMELEIRO/PR

(

p

Valor
Mínimo de
Aluquel

Item Descrição

R$ 1.530,0001

Concessão de uso de bem público de imóvel Barracão Industrial com área de

150,00m2, estrutura pré-moldada, paredes de alvenaria de tijolos de concreto,
sem reboco, piso cimento alisado, sem forro, tesouras metálicas, cobertura
cimento amianto; mais a área comercial/escritório com a área de 89,00m2,

embasamento concreto, paredes alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco,
piso cerâmica, sem forro, tesouras de madeira, cobertura cimento amianto,
construção com área total de 239,00m2, edificado na ârea com 1.556,86m2 do

imóvel denominado oe Ánre ESPECIAL - LOTE no 0l (um) da QUADRA
no 232 (duzentos e trinta e dois), do Loteamento COHAPAR
MARMELEIRO III, objeto da Matrícula no 9.649 do Registro de Imóveis
desta Comarca de Marmeleiro - PR, para exploração destinada a instalação
de indústria que se enquadrem no disposto no Art. 38, da Lei n. 1.55012009,
USO 20, Tipo I, em atendimento a Lei Municipal no 2.797 de 09 de maio de

2022, mediante pagamento de aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos

TOTAL: UM Mlt QUINHENTOS E TRINTA REAIS.
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Prazo de validade da proposta, é de 60 (sessenta) dias e será contado a partir da data da entrega

desta proposta.

Marmeleiro lPR,21. de Julho de 2022

DREYER

025.227.559-43

RG 3.369.519

tNDUSTRtA DE FERRAMENTAS TTUpORANGA LTDA- CNPJ 47.232.672/000r-73- INSC. ESTADUAL 9095662231

RUA HONORIO FERLA, 490 - BAIRRO IPIRANGA - MARMELEIRO/PR

o

(

!
,-l





SONERVAL ANTUNES DE OLIVEIRA ME
RUASEIS , N" 1171

SANTA RITA, MARMELEIRO -PR

cEP 8s.61s-000
CNPJ I 9.07 2. 89 6/000 1 -4 2

FONE (46) 3s2s-3411

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N" OO5/2022

PROCES SO ADMIN ISTRATIV O N" 09 4 I 2022

MODALIDADE: PRECÃO PRESENC IAL
TIPO: MAIOR OFERTA

oBJETo: concessão de uso de bem público de imóvel Barracão Industrial com áreade 150,00m2,

estrutura pré-moldada, paredes de alvånaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso cimento alisado'

sem forro, tesouras metálicas, cobertura cimentoãmianto;mais a área comercial/escritório com aátea

de 89,00mr, embasamento concr.to, put.O.s alvenaria de tijolos de concreto' Sem reboco' piso

cerâmica, sem forro, tesouras d. -uá.ìru, cobertura cimento amianto, construção com área total de

239,XÌmr,edif,rcado n a âreacom 1.556,8ém' do imóvel denominado de ÁRpR ESPECIAL - LOTE

oíÍi,tit"*i*m::f¿¿*ti:*tr,iîå'l¿[",::,iäî:î":i:ti*å#t]YFkiii'?
exploração destinada a instalação de inãústria qr-re se enquadrem no disposto no Art' 38' da Lei n'

1.550/2009, uso 20, Tipo I, em atendimento a Lei Municipal no 2'797 de 09 de maio de 2022'

mediante pagamento de alurguel, pelo período de 05 (cinco) anos.

PADRÃO DE PROPOSTA DE PRECOS

A empresa SONERVAL ANTUNES DE OLIVEIRA ME, CNPJ/MF No' 19'012'89610001-42'

sediada, Rua Seis, no I l7l, Baino Santa Rita. ì\4unícipio de Marmeleiro, PR' CEP 85'615-000' fone

(46)3s25341 I , inscrita no CNpJ sob no 19.072.89610001-42 neste ato representada por SONERVAL

ANTLTNES DE OLIVEIRA, diretora titula¡. RG 6.772.003-2 SSP- PR cPF 040.033.959-56, residente

na Rua Seis, no ll7l, casa fundos, Bairro Santa Rita. Município de Marmeleiro -PR, propõe fomecer à

prefeitura tvturri.ipui de Marmeleiro. em estrito cumprimento ao previsto no Edital de concorrência

Publica n" 00512022, conforme abaixo discriminado:

119,
I

ç

l)
"Ý

r total
Item Marca/ serv

,00

de indústria que se enquadrem no disposto no Art. 38, da Lei n.

1.550/2009, USO 20, iipo I, em atendimento a Lei Municipal no

2.197 de 09 de maio de 2022, mediante pagamento de aluguel, pelo

íodo de 05 clnco anos

arntanto

edi9,00m2,
Ánpa

HAPAR

de deuso púb rco 'emo\ a mcoBarracão IndustrdebemConcessão
área ed 5 00, ') uestrut pared dees VCal derìanapre -moldada.ra0m

pr cSO mento al sado fbrrosem tesourebocosemS ed concretoJ olo
mals areaa co ial/es-merclcas, bco lmentoertura cras metál

co retonc al e-paredCSbasamen toemtório acolx area 89de 00m2crl
de o Slo ed con secreto. m boco,re forro, te-ramlca, semplso cenarta

SO deuras bert clura mento am strução areacomanto, conlra, comade
ficado areana com 5 65 ,86m do denoimóveltotal 23de

ES EP CIAL L noOTE 0 um( da) Ua RAAD nominado de

J2 (2 tosduzen trintae doise do), toLoteamen CO MARME-

LEIRo I, bjo Matrícula 9no Imóvei destaSRegistro de649 doeto da

marcaCo de eMarm e ro PR, exppara a instalaçãoadesti nadloração

R$ 800Valor total:



12on
SONERVAL ANT(TNES DE OLIVEIRA ME

RUASEIS , N" IlTl
SANTA RITA, MARMELEIRO -PR

cEP 8s.615-000
CNPJ 1 9.072.896/000 I -42

FONE (46) 3s2s-3411

L IDENTIFICACAO DO CONCORRENTE:

RAZAOSOCIAL:SONERVALANTLTNESDEOLIVEIRAME
CNPJ: 1g.072.89610001-42 INSCRICAO ESTADUAL: 9081713658

REPRESENTANTE:SONERVALANTLJNESDEOLIVEIRA
RG: RG 6.772.003-2 SSP- PR CPF: 040'033'959-56

ENDEREÇo: RUA SEIS, N" l 171 , BAIRRO SANTA zuTA , Marmeleiro PR

TELEFONE: 46 35253411

E MAIL: fc.assessoriacontabil@hotmail'com
eDITEI DE CONCORRENCI A: OO5I2O22 DATA DE APRESENTACAO : 28 I 07 12022

O ? VALIDADE DA PROPOSTA:
A proposB terá validade de 60 (sessenta) dias. a partir da dan de abern¡ra do Edital'

3. PROPOSTA: R$ 800,00 (OITOCENTOS RE'{IS)

Por ser expressão da verdade. firmamos a presente

Marmeleiro,23 de julho de2022

o

SONERVAL ANTUNES DE OLIVEIRA

Empresário
RG 6.772.003-2 SSP- PR

cPF 040.033.959-56

SONERVAL ANTUNES DE OLIVEIRA ME
RUASEIS , N" llTl
SANTA RITA, MARMELEIRO -PR

cEP 8s.61s-000
CNPJ 1 9.072.896/000 I -42

FONE (46) 3s2s-3411
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